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Sri Lanka: Tvangsrekruttering av tamiler til angrep på 
LTTE 

 

Problemstilling/spørsmål: 

• Er Landinfo kjent med om lankeisk etterretning (CID) tvangsrekrutterer tamiler for å 
utføre angrep på LTTE eller LTTEs kjøretøy? Finnes det egne leire hvor de 
tvangsrekrutterte føres for å få opplæring i bruk av bomber og granater? For eksempel 
i Nittambuwa? Hvem står for rekrutteringen? 

 
• Hvem skulle eventuelt våre utsatt for slik rekruttering?  

 
 
Tvangsrekruttering til Sri Lanka Army (SLA) og Criminal Investigation Division (CID)  
Etter Landinfos erfaring er det generelt vanskelig å finne pålitelig dokumentasjon om 
etterretningstjenesters virksomhet i de aller fleste land. Når det gjelder Sri Lanka foreligger 
det informasjon som bekrefter at tamiler har blitt forsøkt vervet som informanter, og at 
informasjonsformidlingen har skjedd under ulike former for tvang. Når det gjelder 
rekruttering til oppgaver som krever tillit, lojalitet og militære kvaliteter antar Landinfo at 
bruk av tvang – i srilankisk kontekst – er lite sannsynlig.  
 
Landinfo er heller ikke kjent med informasjon som indikerer at SLA (Lankan Army) eller 
CID tvangsrekrutterer tamiler til angrep på LTTE-mål i LTTE-kontrollerte områder. På 
bakgrunn av den kjennskap Landinfo har til forholdene ved frontlinjene mellom myndighets- 
og LTTE-kontrollert område, vil militære operasjoner som innebærer personellforflytninger 
over frontlinjen og inn i LTTE-kontrollert område, både være risikofylte, kompliserte og 
militærfaglig krevende. Videre har ingen av de antatt beste kilder1 på menneskerettigheter, 
informasjon om verving (herunder også tvangsverving) til den virksomhet som her er 
beskrevet. Samlet sett kan dette indikere at denne formen for rekruttering er uvanlig eller ikke 
eksisterende. Det foreligger informasjon om at spesialtrente kommandostyrker (såkalte ”Deep 
Penetration Units”) har gjennomført slike operasjoner i løpet av de siste årene, bl.a. i ulike 
nyhetsoppslag både i internasjonale og srilankiske media (ABC News 2008, Tamilnation 

                                                 
1 Human Rights Watch, Amnesty International, UNHCR, ICRC 
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2008, TamilNet 2006). Ingen informasjon tilsier at disse operasjonene har vært utført av 
personer som har vært under tvang. Den Norske ambassaden i Colombo kjenner heller ikke til 
at denne type tvangsrekruttering foregår (mail fra ambassaden datert 3.3.2009). 
 
Det synes heller ikke som om andre lands utlendingsmyndigheter2 har informasjon om denne 
problematikken. Britiske myndigheter har imidlertid, i tråd med det som er påpekt overfor, 
erfaringer som bekrefter at tamiler kan utsettes for tvang/press for å gi informasjon. Tamilske 
asylsøkere har i den forbindelse anført risiko for reaksjoner fra LTTE som følge av at de under 
tvang har gitt informasjon til SLA (Home Office UK 2008, s. 8 og s.11). 
 
 
Annen informasjon som kan ha relevans for saken 
Den informasjon Landinfo innhentet i en rekke møter i Colombo i oktober 2008 peker entydig 
i retning av at det fra 2005-06 har vært svært vanskelig å bevege seg inn og ut av de LTTE-
kontrollerte områdene i nord (gjennom Vavuniya). Hovedveien A9 er stengt og 
kontrollordningene er meget omfattende. Sivile som beveger seg i disse områdene, spesielt ut 
av området, vil bli gjenstand for omfattende kontroll (Landinfo 2009).   
 
I forbindelse med ovennevnte besøk i Sri Lanka i 2008 gav flere presumptivt velinformerte 
kilder uttrykk for at uavhengige organisasjoner har redusert tilgang til informasjon om 
eventuelle ulovlige arrestasjoner foretatt av etterretningstjenesten. Samtidig foreligger det 
ikke etter det Landinfo kjenner til, informasjon om overføringer av ulovlig arresterte fra 
etterretningstjenesten til frihetsberøvelse i regi av SLA.  Generelt er kontrollen av tamiler som 
kommer til Colombo meget skjerpet og pr. 2009 antas det at ca 1500 er internert lovlig iht. 
Prevention of Terrorism Act (PTA) og Emergency Regulations (EMR). Majoriteten av de 
internerte er unge tamilske menn. Flere av Landinfos sentrale kilder har bekrefter at enkelte 
tamiler også blir internert ulovlig og – i perioder – holdes i arrest i militærleire.   
 
Landinfo kan ikke bekrefte/avkrefte at det finnes en militærleir i området rundt Nittambuwa. 
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